
 

 
 

 

 

Normalstadgar för klubbar i Riksförbundet M Sverige  

 
  

Antagna av Riksförbundet M Sveriges förbundsstyrelse i september 2022 

  

  

1 kap.   Ändamål   

  

Riksförbundet M Sverige (”Riksförbundet”) strävar efter en tydlig närvaro runt om i Sverige. 

Värdet av medlemskapet i riksorganisationen ökar genom, till Riksförbundet anslutna, lokala 

klubbar med stark regional förankring.   

  

Lokalklubbarnas uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med dessa 

stadgar, Riksförbundets stadgar och andra riktlinjer som fastställs av Riksförbundet. Varje 

klubb ska, inom sitt geografiska verksamhetsområde, arrangera aktiviteter och evenemang 

för Riksförbundets medlemmar samt aktivt arbeta för att påverka opinion och lokala politiker 

och tjänstemän för förbättrad infrastruktur, stärkt trafiksäkerhet och en ökad hållbarhet i 

transportsystemet. En klubb kan även bedriva försäljningsverksamhet.  

  

Den lokala klubben är en självständig juridisk person som verkar inom ramen för 

Riksförbundets värdegrund och verksamhet med aktivt stöd av Riksförbundet. Lokalklubben 

ska följa anvisningar från förbundsstyrelsen. 

  

  

2 kap.  Klubbens namn, säte och räkenskapsår  

  

Klubbens namn ska vara Riksförbundet M Sverige lokalklubb Skåne Nordväst (nedan 

”Klubben”).   

  

Klubben har sin hemort och sitt säte i Helsingborgs kommun.  

  

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.  

  

  

3 kap.  Organisation  

  

Klubben är organiserad enligt följande.  

  

Föreningsmötet   

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Föreningsmötet ska välja en 

klubbstyrelse.  
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Klubbstyrelsen  

Klubbstyrelsen verkställer föreningsmötets beslut och ansvarar för Klubbens organisation 

och förvaltningen av Klubbens angelägenheter.    

  

Valberedningen  

Valberedningen har till uppdrag att bereda val och nominera kandidater till 

förtroendeuppdrag.  

  

4 kap.  Medlemskap  

  

Riksförbundets medlemmar ansluts automatiskt till den Lokalklubb som är verksam i 

regionen där medlemmen bor. Detta innebär att medlem i Klubben är den som har betalat 

fastställd medlemsavgift till Riksförbundet och är bosatt inom Klubbens geografiska 

verksamhetsområde.  

 

Förbundsstyrelsen kan efter samråd med berörda lokalklubbar besluta om medlemskap i 

annan Lokalklubb för enskild medlem. 

  

Medlemsavgiften uppbärs av Riksförbundet.  

  

Medlem ska följa Riksförbundet stadgar, Klubbens stadgar och övriga föreskrifter.  

  

Medlem som upphör att vara medlem i Riksförbundet ska samtidigt anses ha utträtt som 

medlem ur Klubben.  

  

  

5 kap.  Ordinarie och extra föreningsmöte  

  

Ordinarie föreningsmöte 

Senast den sista april varje år ska medlemmarna hålla ett föreningsmöte där Klubbens 

styrelse bland annat ska lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen (”årsmöte”). 

Det ordinarie föreningsmötet ska hållas på tid och plats som Klubbens styrelse bestämmer.  

  

Kallelse till föreningsmöte ska ske genom styrelsens försorg minst fyra veckor före årsmötet.  

  

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse 

för Klubben eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och 

förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och inkomna 

motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka 

före föreningsmötet. Av kallelsen ska framgå var dessa handlingar finns tillgängliga.  

  

Extra föreningsmöte 

Styrelsen kan vid behov kalla medlemmarna till extra föreningsmöte. Styrelsen är skyldig att 

kalla till extra föreningsmöte när en revisor eller minst 25% av Klubbens medlemmar begär 

det. Sådan framställan ska göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.  

  

När styrelsen mottagit en begäran om extra föreningsmöte ska den inom 14 dagar utlysa 

sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse till extra 
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föreningsmöte jämte förslag till föredragningslista meddelas senast två veckor före mötet på 

så sätt som styrelsen bestämt.  

  

Vid extra föreningsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till 

föredragningslista behandlas.  

    

  

Ärenden vid ordinarie föreningsmöte  

Vid föreningsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras.   

  

1. Fastställande av röstlängd för mötet    

2. Val av funktionärer för mötet  

a) ordförande,  

b) sekreterare och   

c) två justeringsmän tillika rösträknare  

3. Fråga om föreningsmötet blivit behörigen sammankallat  

4. Fastställande av föredragningslista  

5. Klubbens verksamhetsberättelse  

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret  

7. Fastställande av resultat- och balansräkning  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

9. Frågor väckta av styrelsen (propositioner)  

10. Frågor väckta av medlemmar (motioner)   

11. Fastställande av verksamhetsplan för påbörjat räkenskapsår  

12. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter     

13. Val av styrelseledamöter för en tid om ett eller två år och revisorer för en tid om ett år  

a) Ordförande   

b) Styrelseledamöter jämte suppleanter  

c) Val av en eller två revisorer jämte ersättare för dessa    

14. Val till valberedningen för en tid om ett eller två år  

a) Ordförande  

b) En eller två ledamöter  

15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större ekonomisk 

eller annan avgörande betydelse för Klubben eller medlemmarna får inte fattas om den 

inte angivits i kallelsen till mötet.  

  

Sammansättning och beslutsförhet  

Föreningsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Röstberättigad är varje 

deltagande medlem i Klubben. Varje medlem har en röst. Röstning får inte ske genom 

fullmakt. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.  

  

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på 

mötet.   

  

Beslut vid föreningsmöte fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter öppen 

omröstning (votering). Vid val ska sluten omröstning genomföras om någon röstberättigad 

begär det.  
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Om inte annat uttryckligen anges i dessa stadgar, fattas beslut vid föreningsmöte med enkel 

majoritet (absolut eller relativ).   

  

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit 

högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet 

avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än 

hälften av antalet avgivna röster.  

  

Vid lika röstetal, också vid val, avgör lotten.  

  

Skulle ett ärende angå någon styrelseledamot personligen eller denne närstående får 

ledamoten inte delta i beslutet.  

  

  

6 kap.  Motioner  

  

Varje medlem i Klubben har rätt att väcka förslag, s.k. motion, att tas upp vid  ordinarie 

föreningsmötet. Motion ska inges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast två veckor 

före föreningsmöte. Styrelsen ska yttra sig över förslaget.  

  

  

7 kap.  Val till förtroendeuppdrag  

  

Valbar till förtroendeuppdrag i Klubben är röstberättigad medlem, bosatt inom Klubbens 

geografiska verksamhetsområde, som har fyllt 18 år och nominerats av valberedningen eller 

av annan medlem.  

  

Valbar är även förtroendevald som förklarat sig beredd att bli omvald.  

  

  

8 kap.  Klubbens styrelse  

  

Sammansättning och mandattid  

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ordinarie ledamöter (ojämnt antal), inräknat 

ordföranden. Därutöver ska högst 5 suppleanter utses.  

  

Styrelseordförande väljs på ett år, övriga ledamöter och antal suppleanter väljs på ett eller 

två år av föreningsmötet eller, i förekommande fall, av extra föreningsmöte för tiden fram till 

nästa ordinarie föreningsmöte.  

  

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång 

inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa föreningsmöte.  

  

Styrelsens ordförande eller vid förhinder, den ordföranden anvisar, företräder Klubben i 

relation till Riksförbundet.  

  

Styrelsens uppgifter   

Styrelsen ska – inom ramen för Riksförbundets och förevarande stadgar – svara för  
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Klubbens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt 

att   

• verkställa beslut som fattats vid föreningsmöte,  

• tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga dessa stadgar, god 

föreningssed samt samtliga tillämpliga lagar och regler om bland annat (men inte 

begränsat till) bokföring, mervärdesskatt och personuppgiftsbehandling.   

• inom sig utse de funktionärer, såsom vice ordförande, sekreterare och kassör, som 

behövs för verksamheten.  

• ansvara för Klubbens ekonomiska verksamhet och förvalta Klubbens tillgångar, • 

förbereda föreningsmöten, och   

planera, leda och fördela arbetet i Klubben.   

Styrelsens sammanträden  

Styrelsen sammanträder så ofta det är påkallat, dock minst en gång per kvartal, efter kallelse 

av ordförande eller då minst hälften av styrelseledamöterna så begär.  

  

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter har kallats och minst hälften av antalet 

ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som har fått mer än 

hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

  

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (per capsulam) 

eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.  

  

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas.  

Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokollförare. 

Avvikande mening ska antecknas till protokollet. Styrelsens protokoll ska förvaras på ett 

betryggande sätt på plats som styrelsen beslutar.   

  

  

9 kap.  Valberedning  

  

Valberedningen ska bestå av en ordförande och ytterligare en eller två ledamöter. Ledamot 

till valberedningen väljs för en tid av ett år.   

  

Valberedningens uppgift är att förbereda valen av styrelse, revisorer och valberedning inför 

föreningsmöte. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma 

med förslag på kandidater.  

  

Senast två veckor före ordinarie föreningsmöte ska valberedningens förslag finnas tillgängligt 

för röstberättigade medlemmar. De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad 

de i denna egenskap fått kännedom om.  

  

    

  

10 kap.  Firmateckning   

  

Klubbens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller två styrelseledamöter i förening.  

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till en eller flera särskilt utsedda personer.    
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11 kap.  Revisorer och revision  

  

För revision av Klubbens verksamhet och ekonomi samt granskning av styrelsens förvaltning 

ska årsmötet utse två revisorer med ersättare. Mandatperioden ska vara ett år, dvs till 

utgången av det närmast följande föreningsmötet. Vald revisor ska vara oberoende av dem 

som de har att granska.  

  

Revisor har rätt att fortlöpande ta del av Klubbens räkenskaper, föreningsmötes- och 

styrelseprotokoll och övriga handlingar.  

  

Styrelsen ska tillse att Klubbens räkenskaper för det senaste räkenskapsåret är revisorerna 

tillhanda senast en månad före föreningsmötet.  

  

Till ordinarie föreningsmöte ska revisorerna avge en av dem undertecknad 

revisionsberättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. En av 

revisorerna ska närvara vid årsmötet i egenskap av föredragande.  

  

Revisionsberättelsen samt en rapport om revisionen av Klubben ska lämnas till 

klubbstyrelsen senast 2 veckor före föreningsmötet.  

  

  

12 kap.  Uteslutning, avstängning och varning  

  

Medlem som bryter mot dessa stadgar, eller som uppenbart motarbetar Riksförbundet eller 

Klubben kan uteslutas, stängas av eller tilldelas en varning i enlighet med vad som följer av 

Riksförbundets vid var tid gällande stadgar.   

  

  

13 kap.  Stadgeändring  

  

Förbundsstyrelsen fastställer normalstadgar för klubbarna samt beslutar om eventuella 

avsteg från normalstadgarna.  

  

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie föreningsmöte som biträds av minst 

2/3-delar av antalet avgivna röster. Stadgeändring kan också beslutas med enkel 

röstmajoritet vid två på varandra följande föreningsmöten med minst sex månaders 

mellanrum, varav minst ett ska vara ordinarie föreningsmöte.  

  

    

  

14 kap.  Upplösning  

  

Beslut om upplösning av Klubben kan fattas endast av två på varandra följande 

föreningsmöten med minst sex månaders mellanrum. Minst ett av dessa möten ska vara 

ordinarie. Båda besluten ska fattas med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.  

  

Vid upplösning ska Klubbens tillgångar överlämnas till Riksförbundet, som ska använda 

dessa för att främja Riksförbundets syften i första hand inom Klubbens geografiska 

verksamhetsområde.   
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15 kap.  Meddelanden  

  

Meddelanden till medlem, såsom beslut, kallelse till föreningsmöte, påminnelse och 

anmaning, ska ske genom e-post till medlemmens senast uppgivna adress. Därutöver hålls 

meddelanden, vid behov, tillgängliga på Riksförbundets hemsida/Lokalklubb.  

_____________________  

  

Dessa stadgar antogs vid föreningsmöte den [infoga datum] och extra föreningsmöte den 

[datum]. 

 


